
აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამა 

 

პროგრამის არსი:  

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე მოსარგებლეებისათვის განვითარებისა და ადაპტური 
ფუნქციონირების დონის შეფასება, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შედგენა და 
განახლება, აღნიშნული გეგმის შესაბამისად, მულტიდისციპლინური გუნდის ერთი ან რამდენიმე 
სპეციალისტის მიერ კომპლექსური თერაპიის ინდივიდუალური სეანსების მიწოდება. 

  

პროგრამის ბენეფიციარები: 

ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან 2015 წლის 1 ივლისამდე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში 
რეგისტრირებული 2-დან 15 წლის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც ძირითად 
დიაგნოზად აქვთ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი 
აშლილობების (F84.0- F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი. 

ბენეფიტის ოდენობა: 

მოსარგებლისათვის პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კომპლექსური თერაპიის 20 (მინიმუმ 
ერთსაათიანი) ინდივიდუალური სეანსი. ინდივიდუალური სეანსის ღირებულება შეადგენს 21 ლარს. 
ხოლო თვის ვაუჩერის ღირებულება შეადგენს 420 ლარს. 

როგორ მივიღოთ მომსახურება: 

მომსახურების მიღება 2 ეტაპად ხორციელდება.  

• საწყის ეტაპზე პროგრამაში ჩართვა ხორციელდება განმახორციელებლისთვის მიმწოდებლის მიერ 
მასთან აღრიცხვაზე მყოფი მოსარგებლეებით ფორმირებული ნუსხის საფუძველზე. 
• მიმწოდებელ დაწესებულებაში ლიმიტის ფარგლებში გაჩენილ ვაკანტურ ადგილებზე, ახალი 
მოსარგებლის ჩართვა ხორციელდება ჩართვის მომენტისთვის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში 
2015 წლის 1 ივლისიდან შემოსული განცხადებებით ფორმირებული მომლოდინეთა სიიდან. ვაკანტურ 
ადგილზე პრიორიტეტულად ერთვება მომლოდინეთა სიიდან რიგში მყოფი ყველაზე მცირე ასაკის პირი. 
 მიმწოდებელ დაწესებულებებს წარმოადგენენ: 
 

 შპს „ნეიროგანვითარების ცენტრი“ U(მის: ლუბლიანას ქ. №2/6); 
 შპს „ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების კლინიკა“ U(მის: ი. ჭავჭავაძის გამზ: ქ. №32). 

 

განცხადებას თან უნდა დაერთოს: 

• მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დაბადების მოწმობა, პასპორტი) ასლი;  
• მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (მოქალაქის 
პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი, კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში - აღნიშნულის 
დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ასლთან ერთად;  
• 2015 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში მისამართის რეგისტრაციის 
დამადასტურებელი დოკუმენტი, იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია ამის დადგენა პირადობის 
დამადასტურებელი მოწმობის საშუალებით;  



• მოსარგებლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა №IV-100/ა), რომელიც გაცემული 
უნდა იყოს დოკუმენტაციის განმახორციელებელთან წარდგენის თარიღამდე არაუმეტეს 2 თვით ადრე და 
მასში მითითებული უნდა იყოს პირის ძირითადი დიაგნოზი და დიაგნოსტიკისთვის აუცილებელი, სულ 
მცირე, ADOS ტესტირების შედეგი.  
• შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში);  

 ამასთან, მოსარგებლეს/მოსარგებლის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს გააჩნია თავისუფალი 
არჩევანის უფლება მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულების არჩევისას, რასაც იგი 
აფიქსირებს განცხადებაში. 

 


